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Tecnologias RFID em Atividades Paraolı́mpicas:
Sistema de alarme e correção de trajetória

em corridas de atletismo
Vitor Pinheiro1 e Nuno T. Almeida2

Resumo—Neste artigo é apresentado o trabalho desenvolvido
na conceção de um sistema de auxı́lio, para atletas com necessida-
des especiais ao nı́vel da visão, designado por ”Sistema de alarme
e correção de trajetória em corridas de atletismo”. Este sistema
baseia-se na tecnologia de Identificação por Rádio Frequência
(RFID) e servirá para autonomizar os atletas que, presentemente,
necessitam de um corredor-guia nas provas de atletismo.
O sistema irá alertar o atleta quando o mesmo se desviar da sua
zona normal de corrida, ou seja, quando aquele estiver muito
próximo das linhas que delimitam a respetiva pista individual de
atletismo.
Para a solução proposta são descritos os componentes incluı́dos
no sistema, tais como a infraestrutura de tags e a parte móvel
transportada pelo atleta, os testes às tags RFID, a conceção dos
algoritmos e os resultados preliminares da simulação.

Index Terms—Alerta de trajetória, atletas invisuais,
caracterização rádio frequência, corridas de atletismo
Paraolı́mpicas, tecnologia RFID (tags e leitores).

I. INTRODUÇÃO

PARA os atletas invisuais, a prática de algumas atividades
desportivas Paraolı́mpicas, requer, muitas vezes, um tipo

de ajuda especı́fica. Relativamente às modalidades de atletismo
de pista, estas requerem o auxı́lio de corredores-guia, para
a orientação daqueles atletas. Assim, um dos objetivos deste
trabalho é analisar a possibilidade da tecnologia RFID [1] po-
der substituir o auxı́lio desses corredores-guia, providenciando
informação que permita ao atleta invisual manter-se na sua
pista/trajetória normal.
O trabalho consiste, pois, na conceção de um sistema de
alerta e correção de trajetória, recorrendo à tecnologia RFID,
a qual é já usada para alguns efeitos de localização [2] [3].
Consequentemente, vai ser feita uma caraterização do cenário
de utilização e dos requisitos a preencher, assim como da
infraestrutura necessária e do sistema a ser transportado pelo
atleta.
Aquele, estando a correr na sua pista, no sentido longitudinal,
vai ser alertado sempre que se desvie da direção desejada,
sendo-lhe dada informação relativamente à correção a efetuar.

II. DEFINIÇÃO DO SISTEMA

A. Cenários de utilização e requisitos

Uma pista oficial de atletismo contém normalmente 8 pistas
individuais, cada uma com 1.20m de largura. Deste modo, a
largura total da pista é de, no mı́nimo, 11 metros (8 x 1.20m)
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e com um espaço de 5cm entre as pistas individuais. É, ainda,
constituı́da de duas retas e duas curvas.

1) Delimitação do movimento ao interior das pistas:

a) Para cada pista, deteção da zona central;
b) Idem, deteção e diferenciação das zonas laterais;

2) Alerta intuitivo do atleta;
3) Sistema portátil e leve;
4) Adaptação do sistema às pistas de atletismo atuais.

B. Infraestrutura e parte móvel

Foi concebida uma infraestrutura para o sistema, a qual será
composta por tags RFID colocadas no pavimento da pista.
Aquelas irão conter diversas informações armazenadas e esta-
rem espacialmente posicionadas em função das caraterı́sticas
rádio frequência (RF) das tags, cujo estudo se mostra mais à
frente.
Em relação à parte móvel, o atleta vai ”transportar”durante a
sua prova, um leitor RFID, um dispositivo para processamento
da informação (smartphone) e um auricular stereo para a
audição dos alertas.

III. CARATERIZAÇÃO RF

A. Distância transversal e longitudinal das tags

• Transversal

Efetuaram-se diversos testes com as tags verificando-se que,
junto às mesmas, existem valores de potência mais elevados
e, quando chegamos a distâncias iguais ou superiores a 40cm,
os valores começam a diminuir consideravelmente. Conclui-se
que uma distância transversal de 120cm preenche os requisitos
formulados previamente, porque existe nas laterais da pista
uma maior potência e um decréscimo notório no centro
daquela. Com esta distância transversal, a colocação das tags
fica, exatamente, em cima das linhas de separação das pistas
individuais.

• Longitudinal

Após vários testes, com as tags posicionadas a dife-
rentes distâncias longitudinais, verificou-se que uma boa
aproximação ao que foi pensado inicialmente, ou seja, criar
uma ”parede”lateral eletrónica, já é conseguida com as tags
distanciadas de 60cm.
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B. Criação de zonas diferenciadas e definição de quadrante

Com o objetivo principal de conseguir saber se o atleta está
mais próximo do centro da pista ou dos seus limites, dividiu-se
a pista em 3 partes, sendo a parte central a zona de segurança e
às zonas laterais chamou-se zona de alarme. A zona de alarme
é, por sua vez, dividida em duas partes distintas, a que se
chamou zona de alarme 1 e 2, ver Figura 1
Para efeitos de processamento da informação das tags, e o
cálculo destas zonas diferenciadas, definiu-se, também, o con-
ceito de quadrante como sendo uma sub-estrutura retangular
de 4 (ou 6) tags consecutivas.

Figura 1. Zona de segurança e sub-zonas de alarme

IV. ESTATÍSTICAS DE QUADRANTE (QD)
A. Só tags laterais - Qd com 4 tags

O principal objetivo deste estudo é definir as diferentes
zonas, através da análise das potências das tags. Para o efeito
foram calculadas diversas estatı́sticas, baseadas principalmente
na variância das potências.
Os resultados foram interessantes, mas a delimitação das zonas
ainda não é a pretendida.

B. Tags laterais e centrais - Qd com 6 tags

Com o objetivo de se obter uma melhor delimitação da zona
de segurança e das zonas de alarme (1 e 2), acrescentaram-
se, à infraestrutura, tags na zona central das pistas. Conse-
quentemente, foram definidas e calculadas novas operações
estatı́sticas (agora com as potências das 6 tags), tendo sido,
para já, um dos melhores resultados o mostrado na Figura 2.

Figura 2. Diagrama da estatı́stica para um Qd da pista

V. SIMULAÇÃO E RESULTADOS

O processamento da informação será baseado na execução
de um algoritmo principal e de dois algoritmos secundários
(deteção de quadrante e deteção de zona), desenvolvidos
para o efeito. A simulação destes algoritmos foi, depois,
implementada em Matlab, verificando-se, através de testes de
performance, que as estatı́sticas mais simples deram resultados
algo insuficientes. No entanto, a inclusão de tags centrais e a
definição de novas estatı́sticas permite obter performances bem
mais satisfatórias.

VI. CONCLUSÕES

Neste artigo apresenta-se o trabalho de conceção de um
sistema, usando tecnologia RFID, tendo como objetivo permi-
tir que atletas invisuais possam competir, em provas de atle-
tismo de pista, sem o auxı́lio dos corredores-guia. O trabalho
começou pela definição genérica do sistema (infraestrutura e
parte móvel), seguindo-se a caracterização RF das tags. Pos-
teriormente, foram calculadas algumas estatı́sticas, relativas
à potência das tags, sendo essas informações diferentemente
manipuladas, de forma a evidenciar as diferentes zonas da pista
(zonas de segurança e alarme). Concluiu-se, após a análise dos
diagramas, que a implementação da tecnologia RFID poderia
ser capaz de dar resposta ao problema colocado. Assim sendo,
desenvolveram-se os algoritmos necessários ao processamento
da informação das tags, permitindo a deteção de eventuais
zonas de alarme e alertar o atleta. Foi, também, desenvolvido
vário código-fonte, para Matlab, onde foi possı́vel executar di-
versas simulações, sendo apresentados alguns resultados. Estes
indicam boas potencialidades de performance para o sistema,
tirando-se como principal conclusão a validade da proposta e
a existência de margem de evolução, nos desenvolvimentos já
efetuados.

VII. TRABALHO FUTURO

Quanto ao trabalho futuro, alguns itens a abordar poderão
ser os seguintes:

• Aperfeiçoamento dos algoritmos já desenvolvidos;
• Adição de novas funcionalidades ao código dos simula-

dores;
• Desenvolvimento de um protótipo.
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